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ኮሓሎያ መሲለንስ መንቆሮ

ኣብዝሓለፈ 4 ክፋል ፅሑፈይ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊን ኤኮኖሚያዊን

ዛዕባታት ኣመልኪተ ምላሽ ምሃበይ ይዝከር፡፡ ሐዚ ድማ ኣብ ትካላት

ትእምት ኣመልኪተ ኣለዉ ዝበልክዎም ምድንጋራት ሚዛኖም ንክሕዙ ዝስዕብ

ፅሑፍ ኣዳልየ ኣለኹ፡፡

ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ሰጋእ መጋእ እናበሉ ብዛዕባ ዋንነት ትካላት ትእምት

ኣልዒሎም ነይሮም፡፡ ዋንነተን እውን ናይ ህወሓት ከምዝኾና ነጊሮምና

ኣለዉ፡፡ እቲ ሓቂ እንታይ ይመስል፡፡

ዓረና ሓዊሱ ኩሎም ተቋወምቲ ውድባት፣ ሻዕብያን ካልኦት ፀረ ህዝብን ክራይ

ኣካብቲ ሓይሊታትን ኣብ ትእምት ዘነፃፀረ መዕነዋይ ፕሮፖጋንዳ ወግሐ
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ፀብሐ እንትነፍሑ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ካብቲ ንህዝቢ ከደናግሩልና

ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዘልዕልዎ ሓሳባት ውሽጢ እቶም ቀንዲ

 ኣብ ዋንነት እዘን ትካላት፣ ኣብ ግልፅነትን ተሓታትነትን፣ ንዝቢ

ትግራይ ዘለዎን ረብሓ፣ ዝብሉ እዮም፡፡

እሞ ኣብዞም ነጥቢታት ማእኸል ገይሮም ሕቶታት እንተልዕሉ ናይ ብሓቂ
ንህዝቢ ብምቑርቋር/ብምሕላቕ ድዩ? ዋላስ ካሊእ ዕላማ ኣለዎም?

ዘይፈልጥወን ኮይኖም ሓበሬታ ስኢኖም ድዮም? ዋላስ ኮነይ ኢሎም
ከደናግሩ?

ከመይ ተጣይሸን? ናይመን እየን?/ወናኒአን መን እዩ? ዕላምአን ወይከዓ

ልዑኸን እንታይ እዩ? ክሳብ ሐዚ ኸ እንታይ ይገብራ ኣለዋ?

ንዝብሉ ሕቶታት ብዝምልስ ኣገባብ ክንርኤን ኢና፡-

ኣመሰራርታ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት)

ውድብና ህወሓት/ኢህወዴግ ኣንፃር ደርጊ ብረት ኣልዒላ ቃልሲ እንትተካይድ

ብፍላይ ኣብ መጀመርታ 1980ታት ብርክት ዝበላ ሰራዊት ከምዝነበሮ

ይፍለጥ፡፡ ውድብና ነዚ ሰራዊት ዝኸውን ዕጥቅን ስንቅን ብዋናነት ካብ ፀላኢ

ዝርከብ እኳ እንተነበረ ብተወሳኺ ካብ ኣባላት ውድብን ደገፍቲ ቃልስናን

ብውህብቶ ዝተውሃበውን እዩ ነይሩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ውድብ

ዘንቀሳቕሶም ናይ ቢዝነስ ስራሕቲ ዘፍረይዎ ዘፍረይዎ ሃፍቲ ቀሊል ግምት

ዝወሃቦ ኣይነበረን፡፡ ብሓፈሻ ውድብና ህወሓት/ኢህወዴግ ኣብ ፅባሕ

ምድምሳስ ደርጊ ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ሞተራትን ናይ ኢድ

መሳርሒታትን መኻይን፣ ናይ ሕርሻ መሳርሕታት፣ ጋራጃት፣ ዝተፈላለዩ

ከበድትን ፎከስትን ናይ ጦር መሳርሒታት፣ ታንክታት ወዘተ፣ ከምኡውን ኣብ

ወፃእ ዓዲ ውን ዝተወሰኑ ህንፃታት ከምዝነበሮ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡
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ድሕሪ ውድቀት ደርጊ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ምስተዛዘመ ሃገርና ናይ ባዕላ

ሽግግር መንግስቲ ኣጣይሻ ምስቆመት እዚ ንቲ ቃልሲ ዝሕግዝ ዝነበረ ሃፍቲ

ወይከዓ ንብረት ኣብ ክልተ ብምምቃል እቲ ሓደ ወታደራዊ ዕጥቅን ስንቅን

ብዘይምንም ሕቶ ከምዘሎ ናብ መንግስቲ ወይ ከዓ ናብ መከላኸሊ ሃገር

ኣታዊ እንትግበር እቲ ካልኣይ ክፋል ማለትእውን ሲቪላዊ ንብረት እንታይ

ይኹን ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ብዙሓት ኣማራፂታት ቀሪቦም ካብቶም ዝቀረቡ

ኣማራፂታት ንምጥቃስ

1. እዚ ንብረት ተሸይጡ ንተጋዳለይ፣ ኣባልውድብን ስድራ ስውኣትን

ይከፋፈል፣

2. እዚ ንብረት ተሸይጡ ዝተረኸበ ገንዘብ ንስራሕ መካየዲ ክውዕል

ናብቲ ውድብ ኣታዊ ይገበር፣

3. እዚ ንብረት ከምቲ ወታሃደራዊ ቁሳቑስ፣ ናብ መንግስቲ ተሃጊሩ ኣብ

ስራሕ ልምዓት ክውዕል

4. እዚ ንብረት እዚ ቀደሙ’ውን መቃለሲ እዩ ነይሩ ሐዚ’ውን መቃለሲ

ክኾን ኣለዋ፡፡ ዝብሉ መማረፂታት ቀሪቦም ነይሮም፡፡

ውድብና ህወሓት ዋላኳ እቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ እዋን ዝተጠረየ ሃፍቲ ናይ

ምውናንን ንውድብ መጠናኸሪን ንስራሕ መካየዲን ናይ ምግባር ሕጋዊን

ርትዓዊን መሰል እንተሃለወኳ፣ ህወሓት/ኢህወዴግ ግን እዚ ንብረት

ቀደሙውን መቃለሲ ኣንፃር ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከምዝነበረን፣ ሐዚ ዘሎ

ቃልሲ ከዓ ኣንፃር ድኽነት ከምኳኑ መጠን እዚ ሃብቲ እዚ ቀደሙውን

መቃለሲ እዩ ነይሩ ሐዚውን መቃለሲ ድኽነት ክኾን ኣለዎ ብዝብል፣ ካብዞም

ዝቀረቡ መማረፂታት ውሽጢ እቲ ናይ መወዳእታ (4ይ) መማረፂ ተመሪፁ፡፡

ግን ድማ ብከመይ ኣገባብ? ዝብል ሕቶ ክምለስ ነይሩዎ ብፍላይ ኣብቲ

ኣወዳድባን ዋንነትን ዝምልከት፡፡
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ኣብቲ ኣወዳድባ ነቲ ናይ ድኽነት ምጥፋእ ስራሕቲ ብዝሕግዛ ኣገባብ

ብመልክል ፋውንዴሽን ክውደባ ኣብ ክሊ እዚ ፋውንዴሽን ዝተፈላለያ ናይ

ቢዝነስ ትካላት በቲ ናይ ሃገርና ናይ ንግዲ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት ክጣየሻን

ክንቀሳቀሳን ተወሲኑ፡፡ ኩለን ናይ ኢህወዴግ ውድባት ኣብ ትሕቲኤን ዝነበረ

ሃፍቲ በዚ መልክዕ ክፍፅማ ምርድዳእ ተገይሩ፡፡ በዚ መሰረት ናይ ውድብና

ህወሓት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ብዝብል ትካል ምግባረ

ሰናይ ብናይ ሃገርና ፍታብሄር ሕጊ (1952) መሰረት መመስረቲ ፅሑፍን

መተሓዳደሪ ደንብን ብምፅዳቕ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1987 ዓ.ም. ተወዲቡ፡፡

ዋንነት ከ ናይመን እዩ

ህወሓት/ኢህወዴግ ፖለቲካዊ ውድባት ከምኳኖም መጠን ብናይ ሃገር ሕጊ

ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ንግዲ ክሳተፍ ኣይኽእልን፡፡ ፖለቲካዊ ውድብ ፍልፍ

ሃፍቱ ካብ ኣባላቱን ደገፍቱን ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ስለዝብል፣ ውድብና

ነዚውን ስለ ትኣምነሉ እዘን ኣብ ትሕቲ እዚ ፋውንዴሽን ዝጣየሻ ትካላት

ብውድብ ክውነና የብለንን ኢላ ጉጅአን ክወፃ ገይራተን፡፡ ስለዚ ከምናይ

ክልሉ ገበርቲ ሰናይ ተቆፂረን፣ ናይቲ ክልል ህዝቢ ትካላት ኮይነን ክቅፀላ

ኣለወን ብዝብል ምርድዳእ ተገይሩ፡፡

ግን ድማ ናይ ፋውንዴሽን ኣጣይሻ ሕጊ ስለዘይነበረ እዚ ክሳብ ዝወፅእ

ብሽም ላዕላዎት ኣመራርሓ ውድብና ኮይነን ግን ዘፍርየኦ ትርፊ ምክፍፋል

ከምዘይከኣል ተገይሩ ተጣይሸን፡፡ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ኣብቲ ሽዑ እዋን

ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ውድብ ወላ እውን እቶም ኣብ እዋን ተሃድሶ ካብቲ

ውድብ ዝተገለሉ መራሕቲ ነበር ብሽሞም ብመልክዕ ኣክስዮን (Share)

ሒዞም ዘጣየሽወን ትካላት እየን ነይረን፡፡ እቲ ናይ ፋውንዴሽን ሕጊ

ምስፀደቀ ናይ ውልቀ ዋንነት share ክተርፍ ብምግባር ከምዘሎ ትርፊ ዋንነቱ
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ኩሉ ነቲ ፋውንዴሽን እቲ ፋውንዴሽን ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ህብረተሰብ

ኣካላት ዝተውፃእፅኡ ናይ ባዕሉ ጉባኤ ዘለዎ ናይ ባዕሉ በዓል ሓደራ ቦርድ

ዘለዎ ኮይኑ ዝተጣየሸ ፋውንዴሽን እዩ፡፡

ልዑክ ትካላት ትእምት

ሃገርና ኣብ ክሊ ናፃ ዕዳጋ ማእቀፍ ኮይኑ ግን ድማ ናይ መንግስቲ ጣልቃ

ኣታውነት ብሰፊሑ ዝፈቅድ ስርዓት ኢኮኖሚ እያ ትኽተል፡፡ ናይ መንግስቲ

ጣልቃ ኣታውነት እንትንብል ከዓ ስቅ ኢልካ ኣብ ዝኮነ ኢኮኖሚያዊ

ምንቅስቃስ ምስታፍ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ሃገርና ኢኮኖሚ ምዕባይ ወሳኒ ተራ

ኣብ ዘለዎምን ብፍላይ ከዓ ሰብ ሃፍቲ ዘይሳተፉሉን መዳያት ኢዱ ከእቱ፡፡

ናይቲ ሃገር ቀንዲ ናይ ኤኮኖሚ ምንቅስቓስ ተቆፃፀርቲ ኣብ ዝበሃሉ

ሴክተራት ከም እኒ ባንኪ፣ ቴሌ፣ መብራህቲ፣ ወዘተ መንግስቲ ክሕዞም

ብምግባር እቲ ዝህበኦ ግልጋሎት ድማ ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ናብ ኩሉ

ከባፅሕ እዩ እቲ ግደ መንግስቲ፡፡

እዘን ናይ ትእምት ትካላት እውን እቲ መንግስቲን ውልቀ ሰብ ሃፍትን

ዘይኣተውዎን ወይከዓ ኣትዮምዎ ግን ድማ ብዝግባእ ዘይሸፈንዎ ሴክተራት

ኢንቨስት ብምግባር እቲ ዘሎ ናይ ዕዳጋ ክፍተት ብምምላእ ናይ ክልልናን

ሃገርናን ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ከሰጉማ እዩ ከም ልዕኹቶ ተዋሂብወን፡፡ በዚ

መሰረት እዘን ናይ ትእምት ትካላት

 ኣብ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር፣

 ንናይ ሃገርና ደኣንትን ሰብ ሃፍትን ዘበረታትዕን ዝመጋገቡሉን፣

 ኣብ ቴክኖሎጂያዊ ስግግር
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 ኮታስ ብኢኮኖሚያዊ መዳይን ብናፃ ዕዳጋን ናይ ህዝቢ ፀገማት ኣብ

ዝፈትሑን ናይ ሃገር ዑቁር ሃፍቲ ኣብ መዓልኡ ንምውዓል ዝሕግዙን

መዳያት ንክዋፈራ እዩ ተገይሩ፡፡

እዚ ልዑክ ሒዘን እንትንቀሳቀሳ ካብ መንግስቲ ፍሉይ ሓላፊ ክግበረለን

ዘይኮነስ ብናይ ናፃዕዳጋ ብናይ ሃገርና ናይ ንግዲ ሕግታት ሙሉእ ብሙሉእ

ተኸቲለን፣ ኣብ ምኽባር ሕግን ኣብ ምኽፋል ግብሪ መንግስቲን፣ ነቲ ናይ

ሃገርና በዓል ሃፍቲ መምሃሪን ሞዴላትን ኮይነን ክንቀሳቀሳ እዩ፡፡ ከምኡ ከዓ

ኮይነን ኣለዋ፡፡

ተሓታትነትን ግልፅነትን

ካብዞም ዝቀረቡ መማረፂታት ውሽጢ እቲ ናይ መወዳእታ (4ይ) መማረፂ

እንትምረፅ፣ ብኣወዳድባ ምግባረ ሰናይ ትካላት ክውደብ ናይ ባዕሉ

ቤትምኽሪ፣ በዓል ሓደራ ቦርድ፣ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ኦዲተር፣ ነናይ ትካሉ

ስሩዕ ዘመናዊ ኣመራርሓን ትካላዊ መሓውርን ክህልዎ ተገይሩ እዩ

ተጣይሹ፡፡

ሀ/ ቤትምኽሪ ትእምት

ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ኣካላት ዝተመፃፅኡ፣ማለት እውን ካብ ኩሉ

ሕብረተሰብ ክፋላት፣ ካብ መንግስታዊ ኣካላት፣ ካብ ጉድኣት ኩናት

ዝተውፃፅአ ቤት ምክሪ ኣሎ፡፡

 እዚ ቤትምኽሪ ሓፈሻዊ ኣንፈትን ስትራቴጂያዊ ትልምታትን ዓበይቲ

ውሳነታት የሕልፍ፡፡

 እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ናይ ሓደራ ገንዘብን ንብረትን ህዝቢ ብኣግበቡ

ኣብ መዓልኡ ምውዓሉ የረጋግፅ፣ይመርሕ
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 ኣፈፃፅማ ናይ ቤት ምኽሪ ትእምት ውሳነታት፣ ናይዘን ትካላት

ኣወፋፍራን ኣጠቓቕማን ሃፍቲ፣ ጠቕላላ ስራሕ ኣፈፃፅማ ብኣንፃር

ትልሚ ጉባኤ እናተፀወዐ ዝግምገመለሉ ስርዓት ተተኺሉ ኣሎ፡፡

ለ/ ናይ ደገ ኦዲተር

እዘን ትካላት ትእምት ናይ ቢዝነስ ትካላት ከምኻነን መጠን ከም ማንም ናይ

ቢዝነስ ትካል ናይ ሃገር ናይ ንግዲ ሕግን ስርዓትን ኣኽቢረን ክኸዳ ትፅቢ

ይግበር፡፡ እዚ እንድሕር ዘየማለኤን ስራሕቲ ንግዲ ብዝግባእ ክፍፅማ

ኣይኽእላን፡፡ ካብዞም ከማልአኦም ዝግባእ ሕጋዊ ሮቕሓታት ሓደ ኦዲት

ምግባር እዩ፡፡ ኦዲት እንድሕር ዘይተገይረን ካብ ባንኪ ልቓሕ ክወስዳ

ኣይኽእላን፣ ፍትሓዊ ግብሪ ክኸፍላ ኣይኽእላን፣ ምስ ናይ ውሽጢ ይኹን

ናይደገ ናይ ንግዲ ትካላት፣ ጥዕና ዘለዎ ርክብ ክፍፅማ ኣይኽእላን ስለዚ

ኦዲት ናይ ምግባር ጉዳይ ሕጋዊን ትካላዊን ግቡእ እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ

ናይቲ ምንቅስቓስ ውፅኢት ፀብፃብን ተኣማንነት ንክህልዎ ብናይ ደገ ኦዲተር

ክምርመር ግድን ብምኳኑ፣ በቢዓመቱ ብዝተመስከረሎም ወይከዓ ቻርተርድ

ኣካውንታንት ይምርመራ ውፅኢቱ እውን ኣብ ዓመታዊ መፅሄተን ንህዝቢ

ቅሉዕ ይገብራ፡፡

ሐ/ ባዓል ሓደራ ቦርድ

እቲ ናይ ትእምት ቤት ምኽሪ ዝወስኖም ውሳነታት፣ ብኣግባቡን በቲ ዝደለ

መንገዲ ክፍፀም ዝመርሕ ኣብ ትሕቲኡ ናይ ኢንቨስትመንት ማእኸል ቤት

ፅሕፈት ብምጥያሽ ነቲ ናይ ምግባረ ሰናይ ዝከታተል እዩ፡፡ እዚ ኣካል እዚ

በቢ 3 ወርሑ ናይ ሕድሕድ ትእምት ትካል ኣፈፃፅማ እናገምገመ

መስተኻኸሊ ስጉምቲ ዝወስድን ኣንፈት ዘቐመጥን እዩ፡፡
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መ/ ትካላዊ መሓውርን ኣመራርሓ ስራሕን

ናይ ትእምት ትካላት ከም ማንም ኣብ ናፃዕዳጋ ዝወዳደር ናይ ቢዝነስ

ትካላት፡-

 ናይ ባዕለን መፈፀሚ ዝኸውን ትካላዊ መሓውር ዘለወን፣

 እቲ እዋን ዝጠልቦ ብቁዓትን ተወዳደርቲን ኣመራርሓ ዘለወን፣

 ብመሰረት ሮቕሓታት ትካላዊ መሓውር፣ እንተነኣሰ እቲ ዝተሓተ ደረጃ

ትምህርቲን፣ ሞያን ስራሕ ልምዲን ዘማለአ ብቑዕን ተወዳዳሪን

ሰራሕተኛ ካብ ዕዳጋ ኣወዳዲረን ዝቆፅራ ትካላት እየን፡፡

እዚ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ነፃነቱ ሓሊዩ፣ ካብ ቤት ምኽሪ ትእምትን ካብ

በዓል ሓደራ ቦርድ ብዝወረደሉ ኣንፈት ብትልሙን መሰረት ብትርፉን

ኪሳራኡን ዝዕቀን መሓውር እዩ፡፡ ጥቅልል ኣቢልካ እንትረአ ትካላት

ትእምት፡-

 ህዝቢ ትግራይን ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ብዝተፈላለየ

ኣገባብ ኣብቲ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ነቲ ቃልሲ ንክድግፍ

ዘበርከትዎ ሃፍቲ፣

 ጅግና ተጋዳላይ ህወሓት/ኢህወዴግ በቲ ልሙድ ጀግንነታዊ

ስርሒቱ ካብ ፀላኢ ዝመንዘዖ ሃፍቲ፣

ሒዘን ድሕሪ ምዝዛም ብረታዊ ቃልሲ ዝተጣየሻን ኣብ ቢዝነስ ዓለም

ተዋፊረን ኣብዙ ሐዚ ደረጃ ዝበፅሓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እየን፡፡ እዘን

ትካላት እዚአን ኣብ ድኽነት ምጥፋእ ናይ ባዕለን እጃም ዝዋፀኣ ዘለዋ ስሩዕ

ናይ ግልፅነትን ተሓታትነትን መትከላት ተላቢሰን መትረፍቲን ፀገማት ህዝቢ

ንምፍታሕ ዝፅዕራ ዘለዋን ናይ ህዝቢ ትካላት እየን፡፡
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ክሳብ ሐዚ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ረብሓታት ኣርኪበን?

ትካላት ትእምት ንህዝቢ ትግራይን ንሃገርናን ዘለወን ረብሓ እንታይ ይመስል

ዝብል ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦ ኢ ና

1. ብመዳይ ኢንቨስትመንት ምስፍሕፋሕ

2. ብመዳይ ምግባረ ሰናይ

ብመዳይ ኢንቨስትመንት

ኢንቨስትመንት ኣብ ሓደ ዓዲ እንትስፍሕፋሕ ናይ ዓዲ ኢኮኖሚ ይዓቢ

ድኽነት ይጠፍእ፣ ሰብ በቢተሳትፎኡን እጃሙን ተጠቃማይ ስለዝኾን ተጠዋሪ

ይቕንስ፡፡ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን ኢንቨስትመንት ኣብ ሃገርናን

ክልልናን ክነስፋሕፍሕ እነትንፅዕር ፡-

 ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር፣

 ናይ ዓድና ዑቁር ሃፍቲ ብኣግባቡ ንምጥቃም፣

 ናይ ሕርሻን ተፈጥሮ ሃብትናን ክብሪ ብምሳክ ብዓለም ደረጃ ዝሓሸ ዋጋ

ንምርካብ፣

 ተወሳኺ ናይ ወፃኢ ሸረፊ ንምርካብን፣ ካብ ወፃኢ ዓዲ ነእትዎም

ዝነበሩ ኣቁሑት ኣብ ዓድና ክሰርሑ ብምግባር ናይ ወፃእ ሸርፊ

ምቁጣብ፣

 መፍረይነትናን ተወዳዳሪነትናን ንምዕባይ ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር

ንምርግጋፅ እዩ፡፡

ኢንቨስትመንት እናሰፍሐ እንተከይዱ ኣብ መንጐ ትካላት ልምዓታዊ

ምትእስሳር ብምፍጣር ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን እናተሸርሸረ

ብልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ይትካእ፡፡ ሰብኣዊ ዓቅሚ ክልልና ሃገርና

ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናተሃነፀ ቴክኖሎጂ እናተዓጠቀ ዝለዓለ ናይ ምፍፃም



ኮሓሎያ መሲለንስ መንቆሮ ሓምሻይ ክፋል

Page 10 of 15

ዓቕሚ ክንውንን ይገብር፡፡ መንግስቲ ካብቲ ዝግበር ኢንቨስትመንት ዝሓሸ

ግብሪ ክእክብ ብምኽኣሉ፣ መሰረታዊ ፀገማት ሕብረተሰብ ንክፈትሕን ኣብ

ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ንዘጋጥሙ ናይ ዕዳጋ ጉድለታት/ፀገማትን ዓቅሚ

ረኺቡ ክፈትሕ የኽእሎ፡፡

ብሓፂሩ ኢንቨስትመንት ምስፍሕፋሕ ናይ ሓደ ዓዲ ኢኮኖመሚያዊ ዕብየት

ዘቀላጥፍ ብምኳኑ ኩሉ ይጠልቦ፡፡ እዚ ብትእምት ትካላት ጥራሕ ዝርከብ

ዘይኮነስ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ኢንቨስትመንት ብምብርትታዕን ናይ ደገ

ኢንቨስትመንት ብምስሓብን ክረጋገፅ ዝኽእል ብምኳኑ ሃገር/ክልልና

ኢንቨስትመንት ንምብርትታዕ ዓበይቲ ፃዕርታት ትገብር ኣላ፡፡

ስለዚ ዋንነት ብዘየገድስ ኢንቨስትመንት ምህላው ጥራሕ ንሓደ ህዝቢን ሃገርን

ዕብየት ወሳኒ ተራ ኣለዎ፡፡ ካሊእ ገዲፍና ናይ ትእምት ትካላት ኣብ

ክልልናን ሃገርናን ብምጥያሸንን ብምንቅስቓሰንን ጥራሕ ንክልልናን ሃገርናን

ዝለዓለ ረብሓ ኣለወን እንተበልና ማንም ዘይኽሕዶ ሓቂ እዩ፡፡

ይኹን እምበር ትካላት ትእምት ኣብ ክልልና ዝገበረኦ ኣስተዋፀኦ

እንትርኢ

 ልዕሊ 29,000 ናይ ስራሕ ዕድል ብቀዋሚን ጊዚያዊን ፈጢረን

ኣለዋ፡፡ /ሲቪል ሰርቫንት ክልልና 78,000 እዩ/

 ብክልልን ሃገርን ደረጃ እተን ዝለዓለ ግብሪ ዝኸፍላን ትክክለኛ

ልምዓታዊ ባህሪ ዘለወን ትካላት ከምዝኾና

 ብኣሻሓት ዝቁፀሩ ናይ ክልልና መናእሰይ ክስልጥኑ፣ ብዳኣንት

ተወዲቦም ናብ ስራሕ ክኣትውን ዕዳጋ ክተኣሳሰሩን ብምግባር

ዝለዓለ ተራ ይፃወታ ኣለዋ፡፡ ሓደሽቲ በዓል ሃፍቲ ንክፍጠሩ

ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብራ ኣለዋ፡፡

 ናይ ቴክኒክን ሞያን ሰልጠንቲ ናይ ተግባር ስልጠና ክረኽቡን

ዓቅሞም ከዕብዩን ዝለዓለ ድጋፍ ይገብራ ኣለዋ፡፡
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 ብመንግስቲ ይኹን ብሰብ ሃፍቲ ክሰርሑ ዘይከኣሉ ዓበይቲ

ኢንቨስትመንታት ኣብ ክልልና ክሰርሑ ብምግባር ናብ

ኢንዳስትራላይዚሽን ዝግበር ጉዕዞ የቀላጥፋ ኣለዋ፡፡

እሞ ዝኾነ ኢንቨስትመንት እዞም ረብሓታት ዘርክብ እንተኾይኑ፣ ናይ

ትእምት ትካላት ዋንነተን ብዘየገድስ ዋላውን ናይ ውልቀ ሰባት ኮይነን

ወይከዓ ናይ ደገ ሰብ ሃፍቲ ኮይነን ኣብ ክልል እንተተጣየሸ እንታይ ፀገም

ኣለዎ?

እዚ ኩሎም ብዛዕባ ትእምት ሕቶታት ዘልዐሉ ኣካላት ክምልስዎ ዝግባእ፡፡

ብምግባረ ሰናይ መዳያቱ

ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ረብሓታት ኢንቨስትመንት፣ እቲ ቀንዲ ዝድለ ረብሓ

ኮይኑ እዚውን ብዝኮነ ናይ ቢዝነስ ትካል፣ ትእምት ውን ሓዊሱ ንክልልና

ዘርክቦ ረብሓታት እዩ ነይሩ፡፡ ናይ ትእምት ትካላት ግን ካብ ማንም ናይ

ቢዝንስ ትካል ንላዕሊ፣ ዋንነተን ናይ ህዝቢ ትግራይ ብምኳነን ጥራሕ ፍሉይ

ሓለፋ ንህዝቢ ትግራይ ይገብራ ኣለዋ፡፡

ትካላት ትእምት ካብ ናይ ውልቀ ቢዝነስ ዝፈለየን ነገር እንተሃለወ ካብ

ዘትረፍኦ ትርፊ ነቲ ህዝቢ ዘለዎ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ፀገማት ዝፈትሑ

ሓገዝ ንምግባር ንፁር ፖሊሲን ስትራቴጅን ኣንፈትን ነፂረን ምቅማጠን

እዩ፡፡ በዚ መሰረት ክሳብ ሐዚ ክሳብ 1.04 ቢልዮን ብር ዝግመት ዝተፈላለዩ

ድጋፋት ገይረን ኣለዋ ንምጥቃስ ዝኣክል፡-

ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ---------------------------------- 200 ሚልዮን

ኣብሓለዋ ጥዕና ---------------------------------------------- 140 ሚልዮን

ኣብ ሕርሻን ተፈጥሮ ሃፍትን-------------------------------- 31 ሚልዮን

ኣብ ምዕባለ ስፖርት --------------------------------------- 167 ሚልዮን
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ንዳኣንት ምጥንኻር---------------------------------------------- 238 ሚልዮን

ንኣካለ ጉድኣትን ስድራ ስውኣትን -------------------------- 213 ሚልዮን

ካልኦት ደገፋት --------------------------------------------------- 50 ሚልዮን

ጠቕላላ 1.04 ቢልዮን

ንቅድሚት ተታሒዞም ዘለው መደባት

ብኢንቨስትመንት ደረጃ ንሃገርናን ክልልና ኣብ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጢ

(Economic Structural Transformation) ንምርግጋፅ ቁልፊ ተራ ኣብ

ዘለዎም ዓበይቲ ኢንቨስትመንታት ኢንቨስት ንምግባር ዓብይ ርብርብ ይግበር

ኣሎ፡፡ ሐዚ’ውን ክብርን መጎስን ንክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ ቅድሚ

ምስዋኡ ዝተወሰና ኣዋርሕ ናይ ትግራይና/ትእምት ናይ ኢንዱስትሪ ናይ 5

ዓመት ስትራቴጅ ሓንፂፁልና እዩ ከይዱ፡፡ ዋላኳ ብምኽንያት ሕፅረት

ፋይናንስን ካልኦት ፀገማትን ዝተወሰነ ምጉታት እንተነበሮ ብኡ መሰረት

ንምስራሕ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት ይግበሩ ኣለው፡፡ በዚ መሰረት

1. ግዙፍ ናይ ፕላስቲክን ኬሚካልን ኢንዳስትሪ ንምህናፅ

2. ግዙፍ ናይ ሓፂንን ካልኦት ማዕድናትን ካብ ሓመድ ናይ ምውፃእን

ምምካኽን ፋብሪካ ንምጥያሽ

3. ናይ ጨርቃጨርቂ ፋብሪካብ ብብዙሕ ዕፅፊ ንምስፋሕ

4. ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ተመጋገብቲ ተወሰኽቲ ፋብሪካ ታት በቢ

ናይ ልምዓት ኮሪደሩ ንምህናፅ ሰፋሕቲ ምድላዋት ይግበር ኣሎ፡፡

እሞ ንምንታይ ደኣ እዮም ገለገለ ተቃወምቲ ውድባትን ሰብሃፍትን ብዛዕባ

ትእምት እናልዓሉ ናይ ምድንጋር ወረታት ዘናፍሱ?

እዚ እቲ መንበባይ ክመያየጠሉን ባዕሉ ክምልሶ ገዲፈዮ ኣለኹ፡፡
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ግን ትእምት ትካላት ፀገማት ኣለወን ዶ የብለንን?

ማንም ትካል ኣብ ቢዝነስ ተዋፊሩ እንትንቀሳቀስ ብዙሓት ፀገማት የጋጥምዎ

እዮም፡፡ ከምቲ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ንግምግሞ ናይ ሰናይ ምምሕዳር፣

ናይ ክራይ ኣካብነት ናይ ምፍፃም ዓቅሚ ፀገማት ንብሎም ኣብዘን ትካላት

እዚአን እውን ኣለው፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ዕዳጋ ፀገማት ኣበገሊኡ

እንተጋጥም ኣብ ገሊኡ ከዓ ዝሐሸ ይኸውን፡፡

ክራይ ኣካብነትን ሰናይ ምምሕዳርን እውን ከምኡ እዚ ከምቲ ተቃወምቲ

ውድባትን ክራይ ኣካብነትን ዝብልዎ ብፉሉይ ኣብ ትእምት ትካላት ዘጋጥም

ዘይኮነስ ከም ማንም ቢዝነስ ትካል መንግስታዊ ትካላትን ዘጋጥም ከምዝኮነ

ዘይከሓድ ሓቂ እዩ፡፡

እዚ ውን በቲ ውድብን መንግስትን ዘቀመጦም ኣንፈታት መሰረት ንምፍታሕ

ዝተፈላለዩ Reforms (ንኣብነት ካይዘን፣ ዓለምለኻዊ ናይ ኳሊቲ ስታንዳርድ፣

ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት፣ ካልኦትን) ብምትእትታው ንምፍታሕ ፃዕርታት

ይግበር፣ ለውጢታት’ውን ይረኣዩ ኣለው፡፡

እሞ እዙኹሉ መፀለምታን መደናገሪ ፕሮፖጋንዳን ደኣ ንምንታይ?

ሃገርና ኢትዮጵያ ካብቲ ንዘመናት እናተቐባበሉ ሰንሰን ዘብልዋ ዝነበሩ ፀረ-

ዴሞክራሲያዊን ፀረ-ህዝብን ስርዓታት ብቃልሲ ህዝቢ ተናጊፋ፣ ሀዚ

ሕገመንግስታዊን ዴሞክራሲያዊን ስርዓት ዘርጊሓ እነሆ ጋብ ጊዜ ናብ ጊዜ

እናማዕበለት ኣብዚ ደረጃ በፂሓ ኣላ፡፡ ኣብ ዝሓለፉ 24 ዓመታት ሓደ

መግለፂ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ንብሎ ስልጣን ብናፃ ናይ ህዝቢ ምርጫ

ስርዓት ጥራሕ ዝተሓዘሉ ኩነታት ምፍጣርና እዩ፡፡ ኣብዚ ናይ ምርጫ

ስርዓትና ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ኩሎም ተቋወምቲ ውድባትን ዝሐሸ መማረፂ

ኣለና ዝብሉ ኣካላትን ዕላምኦምን ፕሮግራማቶምን ብነፃነት ናብ ህዝቢ
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እናቕረቡ ዝወዳደሩሉ ዕድል ተፈጢሩ ሃገርና ሓሙሽተ ሰላማዊ፣ ነፃን

ፍትሓዊን ናይ ክልልን ሃገራዊን ተወከልቲ ህዝቢ መረፃታት ተኻይዶም

እዮም፡፡ ኣብዞም ዝተኻየዱ ናይ ህዝቢ መረፃታት ዝተረጋገፀ ሓቂ እንተሃለወ፣

መስመራት ልምዓታዊን ዴሞክራሲያዊን መንግስትና ውፅኢቱ ኣብ መነባብሮ

ህዝብና መሰረታዊ ናይ ናብራ ለውጢ ምምፃእ ስለዝጀመረ ነዚውን ህዝብና

ካብ ጫፍ ናብ ጫህ ሃገርና ዝርከብ ህዝብና ካብ ጊዘ ናብ ጊዘ ከስተማቕሮን

ድጋፉ ክህብን ስለዝጀመረ እዚውን ንተቋወምቲ ሓይሊታት ርእሲ ሕማም

ስለዝኾኖም እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ካብ ናይ ውድብና ዝሐሸ ንህዝቢ ዝኸውን

ዕላማን ፕሮግራምን ከቕርቡ ስለዘይኽእሉ እቲ ዝመርፅዎ ዘለዉ ስልጣን

መርከቢ መንገዲ፡-

 ኣብ ኣፈፃፅማ ገዛኢ ፓርቲ ዘጋጥሙ ፀገማት እናጋነንካ ብምቕራብ

ንህዝቢ ምድንጋር፣

 ሀዚ ልምዓትና ኩሉ ይምስክረሉ ስለዘሎ፣ ኢትዮጵያ ለሚዓ እያ ክልልና

ወይ ክልልካ ግን ድሕሪት ተሪፋ ብዝብል እቲ ሓደ ክልል ካብዙ

ስርዓት ተጠቃማይ እቲ ካልእ ተጎዳኣይ ብምምሳል ምድንጋር፣

 ነቲ ርኡይ ለውጢ ዘምፅኡ ፕሮጀክትታትና መደናገሪ ወረ እናምፃእካ

ምፅላም፣

 ከም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ሊብያ፣ ኣብ ሱዕዲ ኣብ ስደተኛታት

ወገንና ምብስባስ እንትፍጠር፣ ስርዓትና ዝፈጠሮ ሽግር ኣምሲልካ

ብምቕራብ ንምልዕዓል ምፍታንን ምድንጋርን፣

 ኣብዙ ልምዓት ዝለዓለ ተራ ዘለዎን ናይ ትእምት ትካላትና ዋና

ከምዘይብለን፣ ይውረራ ከምዘለዋ፣ ነቲ ክልል ይብድላ ከምዘለዋ፣ ውልቀ

ሓለፍቲ ከምድሌቶም ዝገብርዎን ከምዝኾና እናተቐባበሉ ምፅላም፣

 ብኣልማሚት ኣመራርሓ በስቢሱ ኢልካ ምጥቃን፣
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 ካብ ማንም ጊዘ ንላዕሊ ክራይ ኣካብነት ገኒኑ፣ ኣድልዎ በዚሑ፣ ፍትሒ

ተሳኢኑ፣ ወዘተ

እናበልካ ህዝቢ ክደናገርን ኣብቲ ናይ ባዕሉ ስርዓት ጥርጥር ክሓድሮን

ኢሉውን ናብ ቅሬታን ናብ ዓመፅን ንክኣቱ ብምግባር፣ እዚ ኣጋጣሚ

ተጠቒምካ ስልጣን ንምብሓት ዝግበሩ ፃዕሪታት እዮም፡፡ ስለዚ ማንም ሃገሩ

ዝፎቱ፣ ናይ ህዝቡን ሃገሩን ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልምዓት ዝምነ ግዱስ ዜጋ ነዚ

ብየማነ ፀጋም ዝመፁ መዕነውቲ ፕሮፖጋንዳ ተገንዚቡ ብብቕዓት ክምክት

ይግባእ፡፡

ጥቕልል ኣቢልካ እንትረአ፣ እዘን ትካላት ትእምት እዚኤን ውድብና ህወሓት

ንህዝቢ ትግራይ ዘውረሰተን ትካላት ኮይነን፣ ኣብ ክልልና ሰፊሕ ናይ ስራሕ

ዕድል ብምፍጣር፣ ናይ ክልልና ተፈጥሮ ሃፍቲ ክብሪ ብምውሳኽ ንዕዳጋ ኣብ

ምቕራብ፣ ንናይ ክልልና ሰብ ሃፍትን ደቀቕትን ኣናእሽትን ንግዲ ትካላት

(ደኣንት) ኣብ ምድጋፍ፣ ብኣጠቓላሊ ኣብ ናይ ክልልና ኢኮኖሚያዊ

ልምዓትን ኢንዳስትሪያላይዜሽንን ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገብራ ዘለዋ ልምዓታዊ

ትካላት ህዝቢ ትግራይ እየን፡፡

ስለዚ ማንም ትግራዋይ ኣብዘን ትካላት ትእምት እዚኤን ባዕሉ ከም በዓል

ኣክስዮን ብምቑፃር ናይ ባዕሉ ትካላት ምኳነን ፈሊጡ ኣብዘን ትካላት

ዝወርድ መዕነዋይ ፕሮፓጋንዳ መበገሲኡ ተረዲኡ ክምክትን ሃናፃይ ተራ

ክህልዎን ይግባእ፡፡

Continue to part 6


